
 
SPK Norra avdelningen 
Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte nr 3 
Plats: 2019-04-03 Maria Karlsson 
Tid: 20:00 
Närvarande: Thomas Wahlström, Helena Troéng, Marita Nordin, Kerstin Lööf, Lena Blank, Maria Wassberg, 
Sven Lindahl, Maria Karlsson, Maria Wassberg 
Anmält förhinder: Ann Hammarström 
 

1. Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Maria Karlsson. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ändringarna. 

 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomi 
Ann har fortfarande problem med att få tillgång till vårt konto.  

 

6. Inkommen post 
2019-03-21 från SKK via CS - Beslut från disciplinnämndens sammanträde 190215 
2019-03-25 från SPK Mellansvenska - Årsmötet mellansvenska 
2019-03-26 från SLU via CS - Forskningsnyheter nr 3 2019 
2019-03-26 från SKK via CS - Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKKs 
utbildningskommitté (UK) 
2019-04-02 från SKK via CS - Remiss - värdegrund 

 

7. Pudelnytt, Facebook och hemsida 
 
Sven har författat två artiklar till PN med pudlar som arbetar som han kommer att skicka in. 

8. Utställningar 
Utställningskommittén föreslår reseersättning till de som hjälper till på utställningarna. Kommittén tar fram 
ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 



 

Juli-utställningen kommer att hållas på Böle IF även detta år. 

SKKs internetanmälan är nu öppen för utställningen i Byske i maj. 

  

9. Ombud Umeå 

Ulrica Fessé är nytt ombud för Umeå med stöd av Sven Lindahl, Nadja Wänting och Maria Hortlund. 
 

10. Övriga frågor 
a. Pudelfullmäktige 

Biljetter är bokade till delegaterna. 

b. Året 2019 

Styrelsen diskuterade möjligheten att anordna en BPH-helg. Till nästa möte kollar Maria W möjligheterna 
för att anordna ett BPH i  Söderhamn, Helena kollar Strandvallen (Nordmaling)  och Lena B kollar Gran 
(Piteå). 

Styrelsen vill ha ett fysiskt möte med alla styrelsemedlemmar  innan sommaren. 

Styrelsen ska se över de stöddokument som finns för ombudens arbete. 

Maria K kollar med Maria Byström om hon skulle kunna tänka sig att hålla en uppfödarutbildning kopplat 
till SKKs uppfödarutbildning. 

  

11. Nästa möte 
Förslag skickas ut på doodle för ett styrelsemöte i april och ett fysiskt möte i maj/juni.  

 

12. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet  
 
 

Vid protokollet:  Justerat: 

  

Maria Karlsson Thomas Wahlström 

Protokollförare Ordförande 

  
 
 
 

 

 


